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Ledare 

Stockholms stad ska vara en stad där alla kan 

växa och där alla, oavsett funktionsförmåga, 

ska ha rätt till full delaktighet i samhället. 

Det är den uttalade ambitionen från de 

styrande i staden.  

Hur ska det målet nås? Nu har staden 

skickat ut sitt reviderade 

delaktighetsprogram på remiss. HSO 

Stockholms stad har framfört att det är 

viktigt att alla våra medlemsföreningar ges 

möjlighet att yttra sig, och remissen ska 

därför ha gått till alla medlemsföreningar.  

Vi har själva påbörjat vårt remissarbete kring 

“Ett Stockholm för alla – Program för 

tillgänglighet och delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning 2018-2013”. Den 

7 december höll vi tillsammans med DHR 

och SRF ett gemensamt möte för 

ordföranden och vice ordföranden i 

funktionshindersråden och presenterade då 

våra tankar. Detta ledde till att 

mötesdeltagarna enades om att uppmana de 

funktionshindersråd som vill att hänvisa till 

kommunstyrelsens fh-råds yttrande i frågan, 

eftersom detta yttrande kommer att ta upp 

de tankar vi presenterade.  

Vi är väldigt positiva till att det nya 

programmet har ett tydligt 

rättighetsperspektiv och även innehåller en 

övergripande beskrivning av den strukturella 

diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning som bland annat 

handlar om skola, arbete, ekonomi, hälsa, 

genus och den ökade risken att utsättas för 

våld.  

 

 

 

 

Nytt i programmet är också att det anger att 

stadens nämnder och bolagsstyrelser ska 

använda ett funktionshinderperspektiv som 

beskrivs i fyra delar som är ömsesidigt 

beroende av varandra.  

 

Det som dock oroar oss handlar om brister i 

hur programmet praktiskt ska genomföras 

och sedan följas upp. Ett perspektivskifte 

kommer inte att ske av sig självt, utan det 

krävs resurser, mandat och 

utbildningsinsatser av stadens medarbetare 

för att genomföra ett sådant 

förändringsarbete.  

När det gäller att införa ett 

jämställdhetsperspektiv i stadens 

verksamheter anställer man 

jämställdhetsstrateger för att arbeta med det. 

Vi tror att staden behöver göra på ett 

liknande sätt även för att införa ett 

funktionshindersperspektiv.  

Vi har även sett att det i programmet saknas 

indikatorer som mäter programmets 

genomslag på tillgänglighetsområdet. Precis 

som i det förra programmet saknas det 

också påföljder och därmed incitament för 

nämnder och styrelser att prioritera att 

arbeta utifrån programmet.  

Om bristerna inom genomförande- och 

uppföljningsdelarna inte åtgärdas blir det 

svårt att genomföra ett perspektivskifte och 

programmet riskerar att främst bli en 

välformulerad skrivbordsprodukt. Låt oss 

gemensamt verka för att vackra ord också 

blir till konkreta handlingar!  

Med detta nyhetsbrev tackar vi för i år  

och önskar er: 

God Jul och Gott Nytt År!  

Lena Huss, ordförande 
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Rapport från kansliet 

 

Vi flyttar! 

Kansliet har efter ett idogt sökande äntligen 

hittat en ny lokal, och efter jul går flyttlasset.  

Ny adress från 1 januari 2018: 

c/o 7A Business Center,  

Norrtullsgatan 6 5 tr, 113 29 Stockholm 

Kansliet håller stängt för julledighet och 
flytt 21 december – 12 januari. 

Stormöte inför MR-dagarna 

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-

dagarna, är en icke-vinstdrivande konferens 

som har funnits sedan år 2000. Det är 

Nordens viktigaste samlade mötesplats för 

praktiker, forskare, myndigheter, politiker 

och ideellt engagerade som arbetar med eller 

vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet 

är att öka kunskapen om mänskliga 

rättigheter och att lyfta dem högre upp på 

den politiska dagordningen.  

Nästa år arrangeras MR-dagarna i 

Stockholm, och inför detta har man bjudit in 

civilsamhället till stormöten. Den 30 

november medverkade HSOs ordförande 

Lena Huss och kanslichef Wanda Scherdin 

vid ett av mötena. Vi vill både bevaka 

tillgängligheten i konferensen, inte minst 

utifrån att tidigare konferenser har brustit i 

hörselmiljö, och även försöka arrangera egna 

programpunkter. Under mötet lyfte vi 

tillgänglighetsaspekter och att det är bra om 

konferensen kan samverka med lokala 

funktionshindersföreningar.  

 

 

Samverkan med DHR och SRF 

Den 7 december anordnade vi tillsammans 

med DHR och SRF en träff för alla 

funktionshindersrådens ordförande och vice 

ordförande. Elva personer deltog vid mötet 

och vi diskuterade bland annat remissarbetet 

av det reviderade delaktighetsprogrammet.  

 

Medlemsföreningarna 

 

Ordförandemöte 

Den 19 oktober hölls ett möte för 

ordföranden i våra medlemsföreningar. På 

agendan var frågor att driva inför valet 2018, 

ett eventuellt namnbyte och aktuella 

remisser och uppföljningar.  

Minnesanteckningar från ordförandemötet.  

Medlemsmöten om skolfrågor 

På uppmaning av våra medlemsföreningar 

ska HSO Stockholms stad tydligare börja 

arbeta intressepolitiskt kring skolan. Vi har 

därför arrangerat två uppstartsmöten kring 

skolfrågor, som Anna Quarnström och 

Andreas Knutsson från styrelsens 

arbetsgrupp för skolfrågor har hållit i. Det 

första mötet hölls 19 oktober och det andra 

den 27 november. Syftet med mötena har 

varit att samla representanter från föreningar 

som är engagerade i skolfrågor, och att samla 

in tankar och erfarenheter. Vi har sedan gått 

vidare i arbete genom att uppdra åt 

utredningsbyrån Ramböll att göra en 

översyn kring hur Stockholms stad arbetar 

för en likvärdig skolgång, oavsett 

funktionsförmåga.  

Minnesanteckningar från mötena om 

skolfrågor.  

http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2017/10/Minnesanteckningar-från-ordförandemöte-19-oktober-2017.pdf
http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2017/12/Minnesanteckningar-möten-om-skolfrågor-19-okt-och-27-nov-2017.pdf
http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2017/12/Minnesanteckningar-möten-om-skolfrågor-19-okt-och-27-nov-2017.pdf
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Insända remissvar 

 
Översiktsplan för Stockholm 

I vårt remissvar efterlyser vi ett 

funktionshindersperspektiv. Vi betonar att 

alla ska kunna ta sig fram i Stockholm, 

oavsett färdmedel, och belyser bland annat 

vikten av rimliga hyreskostnader och att det 

behöver byggas anpassade bostäder som 

täcker efterfrågan.  

Läs remissvar på översiktsplanen här 

 

Offentliga rum 

Vi understryker vikten av att allt arbete 

framåt måste utgå ifrån det reviderade 

delaktighetsprogrammet, att det är viktigt att 

ha en helhetssyn på det offentliga rummet, 

och exempelvis tänka på snöröjning, samt 

samverkan mellan olika aktörer. Vi belyser 

att de checklistor och vistelseinventeringar 

som ska göras självklart måste inkludera 

tillgänglighetsaspekter och utgå ifrån den 

mångfald av invånare som finns i 

Stockholm.  

Inför remissarbetet skickade vi ut 

dokumentet till medlemsföreningarna, och vi 

vill rikta ett tack till de medlemsföreningar 

som inkom med synpunkter. Vårt remissvar 

har skickats till alla medlemsföreningar och 

kommer även att finnas på vår hemsida.   

 

Funktionshindersråden 

 

Ny ordförande  

Vi välkomnar Martin Hansson (MP) som ny 

ordförande för kommunstyrelsens fh-råd.  

 

Utbildningsseminarium  

Den 16 november arrangerade vi 

tillsammans med staden ett 

utbildningsseminarium för alla fh-

rådsledamöter.  

Funktionshinderombudsman Pia Ehnhage 

redogjorde för arbetet med revideringen av 

stadens program för delaktighet samt övrigt 

aktuellt från stadens 

funktionshinderpolitiska arbete, bland annat 

budgeten för 2018. Efter paus presenterade 

Lina Pastorek vad Myndigheten för 

delaktighet (MFD) gör och hur den nya 

funktionshinderpolitiken kan bedrivas ur 

kommunalt perspektiv.  

Pia Ehnhages presentation 

Lina Pastoreks presentation  

 

Vakanser 
 
I följande fh-råd finns det för närvarande en 
eller flera vakanser: 

▪ Enskede-Årsta-Vantör 
▪ Hässelby-Vällingby 
▪ idrottsnämnden 
▪ Kungsholmen 
▪ kyrkogårdsnämnden 
▪ Norrmalm 
▪ Rinkeby-Kista 
▪ Skarpnäck 
▪ Skärholmen 
▪ socialnämnden, äldrenämnden och 

överförmyndarnämnden 
▪ Spånga-Tensta 
▪ Stockholm Business Region 
▪ Älvsjö 

 

http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2017/09/Remissvar-översiktsplan-för-Stockholm_slutv-19-sept-2017.pdf
http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2017/11/FO_PE-presentation-16-nov-2017.pdf
http://hsostockholm.se/wp-content/uploads/2017/11/MFD_LP-presentation-16-nov-2017.pdf
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Nytt från staden  

 

S:t Julianpriset 

På internationella funktionshindersdagen 
den 3 december delade Stockholms stad ut 
2017 års S:t Julianpriser. Priset har 
tillkommit för att belöna arbete som görs för 
att inkludera personer med 
funktionsnedsättning i samhället. Pristagare i 
de fyra kategorierna blev:  

▪ Fysisk tillgänglighet – Restaurang 
Under Kastanjen, Gamla stan 

▪ Tillgänglig information och 
kommunikation – Parkteatern 
(Stockholms stad) 

▪ Arbetsgivaregenskaper – Jobbtorg 
City, Arbetsmarknadsförvaltningen, 
Stockholms stad 

▪ Delaktighet – Funkiskyrkan/Gålö 
café, Högalids församling, Svenska 
kyrkan 

 

Tips inom 

funktionshindersområdet  

 

#Metoo-upprop inom 

funktionshindersrörelsen 

På Facebook finns nu en grupp där kvinnor 
med funktionsnedsättning delar sina 
erfarenheter av sexuella trakasserier och 
övergrepp. Gruppen heter ”Slutvillkorat”. 
Det går bra att skicka en medlemsförfrågan 
via Facebook eller att maila till 
slutvillkorat@gmail.com - skriv om du vill 
vara anonym. Blir det många som är med 
kan det bli aktuellt att formulera ett upprop. 

 

 

Gå med i Rivkraft! 

Myndigheten för delaktighet har en 

undersökningspanel som heter Rivkraft. 

Syftet med panelen är att få veta hur 

funktionshinderspolitiken fungerar i 

människors vardag. Svaren ingår i 

myndighetens årliga uppföljning av politiken. 

Ibland används deltagarnas erfarenheter som 

exempel i myndighetens redovisningar. Vi 

uppmanar fler att göra sin röst hörd och 

berätta om vad som fungerar och vad som 

brister, genom att gå med i Rivkraft.  

Läs mer om Rivkraft och anmäl dig här  

 

********************************************** 
God Jul och Gott Nytt år! 

De bilder som finns i nyhetsbrevet 
föreställer vita stjärnor. 

********************************************** 
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Telefon 08-505 805 60 (även telsvar) 
E-post: kansli@hsostockholm.se 
Postadress Box 6240, 102 34 Stockholm 
Besöksadress Hälsingegatan 43, 10 tr 

Ny post- och besöksadress från 1 januari 
2018: c/o 7A Business Center, Norrtullsgatan 6 
5 tr, 113 29 Stockholm 

Kansliet håller stängt för julledighet och 
flytt 21 december – 12 januari.  

Ansvarig utgivare: Wanda Scherdin 
Redaktion: Wanda Scherdin, Ewa Ström, 

Marian Bergroth 
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